
Звіт депутата
Ірпінської міської ради

Олександра
БУРЧАКА

2015-2020



Звіт депутата Ірпінської міської ради Олександра БУРЧАКА  I  2015-2020 32

Шановні виборці!

Мені приємно вже вдруге представляти ваші інтереси в Ірпінській міській раді. 
Наш округ – мікрорайони Романівка та Стоянка – для мене рідний. Уже близько 25 
років я проживаю у Романівці. Тут мешкають мої рідні і друзі. А тому, опікуючись 
цим округом та його мешканцями, відчуваю особливу відповідальність. 

Протягом останніх п’яти років життя у Романівці та Стоянці помітно змінилося 
на краще. У нас з’явилися нові дороги, поліпшилося вуличне освітлення, 
відкриваються нові інфраструктурні об’єкти. Все це – завдяки вашій довірі та 
підтримці! Але попереду ще багато планів. Вірю, разом із вами ми обов’язково 
зробимо наш округ ще кращим! 

З повагою, 
Олександр БУРЧАК
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Нові дороги – це те, чим може пишатися громада Романівки. За останні п’ять років у мікрорайоні 
збудовано «з нуля» дороги на трьох вулицях – Франка, Новоірпінська, Чайковського. Раніше 
місцеві мешканці були змушені пересуватися ґрунтовими шляхами, тепер користуються якісними 
асфальтованими дорогами. Також облаштовано тротуар у провулку, що з’єднує вулиці Макаренка 
і Франка, відремонтовано та заасфальтовано дорогу по вулиці Федора Кричевського. 

Токож облаштовано тротуар у провулку, що з’єднує вулиці Макаренка і Франка. Але на цьому 
ми не зупиняємося. Вже розроблений проект будівництва нової дороги по вулиці Набережна, 
яка веде до славнозвісних Романівських ДОТів. До кінця 2020 року і ця вулиця має бути з новим 
асфальтним покриттям.

роМанівКа
2015-2020

Найближчим часом відбудеться асфальтування та благоустрій прибудинкової території гуртожитку 
на вул. Новоірпінська, 21. У 2015 році цей гуртожиток був капітально відремонтований. Його 
заселили медичні працівники Приірпіння. Зараз спільно з мешканцями працюємо над приватизацією 
кімнат. Минулого року нам вдалося завершити процес приватизації першого поверху. Тепер 
працюємо над приватизацією другого. 

Справжньою окрасою мікрорайону став 
новозбудований Свято-Георгієвський храм 
- найбільший православний храм Романівки. 
Радію, що мав можливість долучитися до його 
будівництва - сприяв у виготовленні проектної 
документації і допомагав будувати фундамент. 
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Надзвичайно важливе питання, яке давно турбує всю громаду Романівки, – безпека на дорозі. 
Завдяки активній позиції людей, нам вдалося добитися державного фінансування заходів, 
спрямованих на вирішення проблеми перевищення швидкості на трасі Р-30 у межах мікрорайону. 
Зокрема, мова йде про облаштування у центрі Романівки додаткових світлофорів, обмежувачів 
швидкості («лежачих поліцейських»), огорожі та нового LED-освітлення. Проект перебуває на 
стадії реалізації.

Що ж до вуличного освітлення по всій Романівці, то це питання було вирішено ще за минулу 
каденцію мого депутатства. Тоді було замінено всі дерев’яні електроопори на нові залізобетонні.  
А старі лампи розжарювання замінено на сучасні LED-ліхтарі. 
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А щоб наш округ залишався затишним і чистим щороку спільно з громадою проводимо весняні 
толоки. Зазвичай з території, що поруч із Романівським кладовищем, збираємо і вивозимо до 3-5 
вантажівок сміття! Тому, користуючись нагодою, хочу попросити мешканців мікрорайону берегти 
навколишнє середовище і не вивозити непотріб до лісу!

СТоЯнКа
2015-2020

У 2015-му сталося те, на що дуже довго чекали мешканці Стоянки – збудовано дорогу, яка 
з’єднала цей мікрорайон з центром Ірпеня. Над проектом ми працювали довго. Ідея облаштування 
дороги виношувалася майже 10 років. Все впиралося у погодження проекту з Держлісгоспом. 
Довелося провести багато перемовин і тільки у 2014-му ми отримали позитивну відповідь. 
За моїм поданням у проект внесли сім зупинок громадського транспорту і, зрештою, завдяки 
обласному фінансуванню, ми отримали стратегічний об’єкт, який дуже вплинув на розвиток 
нашого округу. Згодом вздовж усієї дороги за кошти Ірпінської міської ради було облаштовано й 
вуличне освітлення. 

Це було вже друге масштабне дорожнє будівництво на нашому окрузі за час мого депутатства. 
У 2011 році була збудована сучасна автомобільна дорога Р-30 Ірпінь-Київ через Романівку.

Намагаюся підтримувати й розвиток культури 
в мікрорайоні. До будинку культури в Романівці 
підведено централізоване водопостачання, зараз 
оновлюємо стіни та підлогу, придбали новий одяг для 
сцени. Постійно допомагаю організовувати новорічні 
свята для дітей.
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Минулого року у Стоянці, на вулиці Незалежності, 5А, почали зводити дитячий садочок. Це ще 
один дуже очікуваний на окрузі об’єкт, який уже зовсім скоро відкриє свої двері для маленьких 
вихованців. Історія будівництва цього дитсадка теж доволі цікава. Ще у 2013 році я зробив усе, 
щоб ділянка площею 0,5 га, на якій зараз облаштовують ДНЗ, була збережена як комунальна саме 
під будівництво освітнього закладу. У 2016-му ми отримали фінансування проекту землеустрою 
і от сьогодні бачимо результат. 

Також за цей період розроблено проекти каналізування та водопостачання у Стоянці. 
Завершується будівництво водонасосної станції другого підйому води на вулиці Кричевського. 
Також на фінішній прямій будівництво водопровідних мереж від нової ВНС до вулиці Незалежності 
та вулиці Кричевського. На черзі – підключення споживачів. 

Одним із питань, яке досі турбує мешканців Стоянки, є електрифікація окремих вулиць. Для його 
вирішення вся наша команда зробила дуже багато. Ірпінська міська рада за свій кошт розробила 
вже два проекти електрифікації цього мікрорайону. Тепер Київобленерго має виконати своє пряме 
зобов’язання і нарешті провести людям електрику. На жаль, воно не поспішає цього робити. Але 
я тримаю це питання на контролі і, сподіваюся, вже наступного року воно вирішиться.

Також за період 2015-2020 років:

• проведено 225 прийомів громадян

• опрацьовано 427 індивідуальних і 36 колективних звернень громадян

• підготовлено та надіслано адресатам 28 депутатських звернень



КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ

Хочу нагадати, що кожен мешканець округу
може поспілкуватися зі мною особисто.

У Романівському будинку культури
працює моя громадська приймальня.

Зі своїми питаннями та пропозиціями звертайтеся
щонеділі з 12:00 до 14:00. 

Завжди радий поспілкуватися з кожним! 

ТЕЛЕФОН:  +38 (067) 401 42 17


